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ZAMAWIAJACY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa
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Kolbuszowa, dnia 1 lutY 2Ctl9 r

INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT

zadanie pn,:

t,Zakap uslugi szkoleniowej obejmui4cej zorgarnizowanie i przeprowadlzenie szkolenia

podnosz4cego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. ,,\\'sparcie na rzecz

zwigkszenia wykorrystania TIK w szkolach podstarnowych w Gminie Kolbuszowa w procesie

nauczania orzz rorwijanie kompetencji kluczowych i informafycznych w5r6d naucrycieli

i uczni6w".

Skladanie ofert w dniu I luty 2019 r. do godz. I l:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 luty 2019 r. o godz. I I ' 15.

Dzia*aj4c na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia29 s:Lycznia2}}4 r. - Prawo zamowieti publicznych

(ttr.Dz.tJ.22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.), Gmina Kolbuszowa przekaztje informacje, o kt6rych mowa

w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych:

l. Kwota, jak1 Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia: 79 191'00 zl

(slownie; siedemdziesiqt dziewigt tysigcy sto dziewigtdziesiqtieden zl 00/100).

2. Lista zlohonych ofert:

Kryteria wyboru ofert

Nazwa iadres wykonawcY do6wiadczenie trener6w
realizuj4cych przedmiot

zam6wienia 10%o

14 000,00 zl
EDUCAFE Sp. z o.o.
ul. Zygmuntowska 37l I ,

78 - 100 Kolobrzeg

140 godz.
199l\68,00 ztBPR Consulting Paulina Zastt6ima

ul. Radwariska27l2u,90 - 5401'6dz

114'700,00 zl

Po I skie Towarzysttryo Edukacj i
Alternatywnej WSZECHNICA
Sp. z o.o. ul. Rzeszqwska 10,



186 810,00 zl

EDU - IT Augustyrq
Pieprrycki Sp. j.
ul. Hetmaflska 6213

35 - 078 Rzesz6w

NETBI Dariusz
Sulk6w 326.32- 95 438.00 zl godF

145 700.00 zl godP
SELENBIT EryK
ul. Krajobrazowa nr
35-119Rzesz6w

3. Okres realizacji

Czas trwania i

obejmuje 12 godziny

dnia podpisania u

tygodnia.

ia- okre6lony w umowie, tj.:

organizacji pojedynczego szkolenia (dta I
zajg| stacjonarnych, kt6re naleiry zteali

do dnia 15 lcwietnia 2019 r.Zajgciamog4 by6 reali

py): l4czna liczba

w terminie od

lw dowolne dni
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